Week van de

Radicale
vernieuwing

Vooraankondiging

Op zoek naar
Waardevol leven!

Meld
je aan!
Klik hie

r

weekvanderadicalevernieuwing.nl

7 t/m 11 november 2022

Ochtend, middag | 9.30 - 17.00 uur
Bij vernieuwers in het land & in Utrecht

Uitgebreide programma volgt, reserveer
7 t/m 11 november vast in de agenda!
Iedereen is op zoek naar hoe hij een waardevol
leven kan leiden, dat aansluit op wat er voor
hem toe doet. In de zorg zijn we op zoek hoe
we elkaar en anderen daarbij kunnen helpen:
cliënten, naasten en medewerkers. Deze Week
van de Radicale vernieuwing geeft het podium
aan de mensen in de zorg die hieraan werken, hun
oplossingen én uitdagingen.
Die zijn er namelijk volop, in de radicale
vernieuwingsbewegingen. En aan creativiteit is ook geen
gebrek. Of het nu gaat om voldoende zorgmedewerkers, een
goed werk- en leerklimaat, of over hoe je ook waardevolle
zorg kunt bieden waar dat nog niet lukt. In aanloop naar de
Week van de Radicale vernieuwing gaan we op tour door
het land, op zoek naar mensen en praktijkvoorbeelden die
zij tijdens de Week het podium willen geven.

Met wie?
Wil je wat ertoe doet voor cliënten, naasten en
zorgverleners steeds als uitgangspunt nemen, dan raakt
dat iedereen: binnen de zorgorganisatie, thuis en in de

samenleving. Daarom nodigen we een divers publiek uit.
Een mooie kans om de vele ervaringen met en ideeën over
radicaal vernieuwen te benutten en krachten te bundelen!
Het gaat om bewoners/cliënten, naasten,
cliëntenraadsleden, vrijwilligers, zorgmedewerkers,
ondersteunende- en stafmedewerkers, leidinggevenden,
bestuurders, toezichthouders, beleidsmakers,
onderwijsvernieuwers en vertegenwoordigers van
financiers, externe toezichthouders en VWS. Ook
vernieuwers uit de ggz en jeugdzorg zijn erbij.

RV
LATE
NIGHT

Elke
dag

MET

VERNIEUWERS

Wat kun je verwachten?
Maandag 7 november staat in het teken van de
vernieuwing in het verpleeghuis en thuis. Dinsdag
de vernieuwing in de ggz en woensdag de jeugdzorg;
allemaal bij Kanaal30 in Utrecht. Gedurende de week kun
je op bezoek bij vernieuwers in het land: zie, proef, voel,
ruik en hoor zelf hoe anderen vernieuwen. Vrijdag komt
alles samen op een verrassingslocatie. Kies zelf welke
dag(en) je meedoet, in de ochtend of/en middag en hou
weekvanderadicalevernieuwing.nl in de gaten voor updates.
Enkele onderwerpen die in elk geval aan bod komen:
 Hoe je ook in moeilijke tijden kunt investeren in
radicale vernieuwing. En de noodzaak daartoe.
 Samen zeggenschap
 Leren en ontwikkelen: resultaten en zoektocht Radicale
vernieuwing zorgonderwijs
 Nieuwe vormen van samen wonen en leven in de wijk
 Vernieuwingsbewegingen in de ggz en jeugdzorg
 Kijk elke dag online de RV Late Nightshow (terug)!

Er is beperkt plek, dus meld je vast aan!
Heb je een praktijkvoorbeeld dat je wilt delen of juist een
uitdaging waar je hulp bij wilt? Een bijzondere locatie waar
je vernieuwers tijdens de week wilt uitnodigen?
Laat het graag weten.

Vragen?
radicalevernieuwing@loc.nl
of 030 – 207 40 67

Meld
je aan!
Klik hier

#weekvanderadicalevernieuwing
weekvanderadicalevernieuwing.nl

